๑

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานมาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
งานควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
งานสวัสดิการ สวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

งานจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สนิ ข้าราชการครู

โดย
นางนริสา พงษ์พานิชย์
กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
มกราคม 2562

๒
๑.งานจัดระบบบริหารงาน
ขอบข่ายภารกิจ/งาน
ครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานตั้งแต่ การดาเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบท การบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการ
วิจัย/ประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงานเขต

กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติ
๑.ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการดาเนินงานตามภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ โครงสร้าง การแบ่ง
ส่วนราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
๒.ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการทางาน กระบวนงาน ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
๓.นาเสนอให้คณะกรรมการ/ทีมบริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๔.ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
๕.ดาเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่กาหนด
๖.วิจัย/ประเมินผล การดาเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการ การแบ่งส่วนราชการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
๗.ศึกษา / สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการต่อไป
ปฏิทิน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๑.ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการดาเนินงานตามภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
โครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เอกสารอ้างอิง

ระเบียบฯ

เชียงใหม่ เขต 3 ที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
๒.นาเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

5 วันทาการ
๓.เจ้ า หน้ า ที่ ค ณะท างาน จั ด ท าประกาศ แจ้ ง ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ประเมิ น ผล 3 วันทาการ
รายงานผล และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
๔.ศึกษา / สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง/ 2 วันทาการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป

หนังสือแจ้ง
บั น ทึ ก แ จ้ ง เ ส น อ
ตามลาดับขั้นตอน

๓
กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๑.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๒.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓
๓.กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาและอุปสรรค
-คณะกรรมการ/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บางครั้งมีภารกิจ ทาให้เวลาในการการปฏิบัติงานอาจจะใช้เวลา
ในการออกประกาศล่าช้า ไม่ตรงตามกาหนดที่ได้ประมาณการไว้
-มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบ่อยครั้ง อาจจะส่งผลในการปฏิบัติงานได้

๔
๒.งานควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ขอบข่ายภารกิจ/งาน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วให้รายงานสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานคณะกรรมการตรจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน
เก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ(ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ของทุกปี)
กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติ
๑.ศึกษา วิเคราะห์ เอกสารคู่มือ แนวทาง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(คู่มือการควบคุมภายใน)
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินและจัดทาระบบการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ (คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและจัดทารายงานการควบคุมภายใน)
๓.จัดทาปฏิทินการดาเนินงานควบคุมภายใน(ปฏิทินการทางาน)
๔.ทาบันทึกเวียน ให้ดาเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน(ส่วนงานย่อย)
๕.รายงานผลการประเมินผลฯ รอบ ๖ เดือนไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
(หนังสือ/แบบรายงาน รอบ ๖ เดือน สาหรับหน่วยรับตรวจ)
๖.จั ด การบรรยายให้ ความรู้ เรื่ อง การบริหารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี ให้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่(เอกสารสรุปการประชุม และภาพถ่าย)
๗.ทาบันทึกเวียน แจ้งคาสั่งปฏิบัติงานให้ส่วนงานย่อย(ในสานักงาน) ให้ดาเนินการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน แบบ ปย.1 และ ปย.2 ให้หน่วยรับตรวจทราบ เพื่อจะได้ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป(บันทึกแจ้งเวียน)
๗.ทาหนังสือแจ้งโรงเรียน ให้ดาเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือนหนังสือแจ้งโรงเรียน)

๘.สรุป และรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ไปยังคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(หนังสือ/แบบรายงาน ปอ.1)
ปฏิทิน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รอบ ๖ เดือน(ณ 30 มีนาคม ของทุกปี) สาหรับส่วนงานย่อย(กลุ่ม/งาน)
การดาเนินการ

น าแบบ ปย.2 (ปี ง บประมาณที่ แ ล้ ว ) มาติ ด ตามผลการด าเนิ น งานว่ า ได้
ดาเนินการตามแผนปรับปรุงหรือไม่ผลเป็นอยางไร แล้วสรุปลง แบบติดตามปย.2
ทาบันทึกเวียน ให้ดาเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน
สรุปผลการประเมิน รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการประเมินผลฯ รอบ ๖ เดือนไปให้หน่วยรับตรวจ(กลุ่มอานวยการ)

ระยะเวลา

หมายเหตุ

มีนาคม
มีนาคม
เมษายน
เมษายน

รอบ ๑๒ เดือน(ณ 30 กันยายน ของทุกปี) สาหรับส่วนงานย่อย(กลุ่ม/งาน)
การดาเนินการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

น าแบบ ปย.2 (ปี ง บประมาณที่ แ ล้ ว ) มาติ ด ตามผลการด าเนิ น งานว่ า ได้ ตุลาคม
ดาเนินการตามแผนปรับปรุงหรือไม่ ผลเป็นอยางไร แล้วสรุปลง ปย.2
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(5 องค์ประกอบ) สรุปลง ปย.1
ตุลาคม
นากิจกรรม/งานมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงตามแบบประเมินการควบคุมภายใน ตุลาคม
ด้วยตนเอง (แบบ CSA)
การดาเนินการ รอบ ๑๒ เดือน(ต่อ)

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๕
เมื่อดาเนินการตามข้างต้นแล้ว ให้นากิจกรรม/งาน ที่มีผลการดาเนินงานที่ยังไม่ ตุลาคม
ลดความเสี่ยง มาหามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงแล้ว กาหนดให้ผู้รับผิดชอบ
และระยะเวลาที่แล้วเสร็จ แล้วสรุปลงแบบ ปย.2
จัดส่ง แบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 ให้ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยรับตรวจ (อานวยการ) พฤศจิกายน

รอบ ๑๒ เดือน(ณ 30 กันยายน ของทุกปี) สาหรับส่วนงานย่อย(กลุ่ม/งาน)
การดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
แต่งตั้งคณะทางาน/กรรมการ ติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
กรกฏาคม
ทาหนังสือแจ้งให้โรงเรียนดาเนินการรายงานผลควบคุมภายในตามระยะเวลา
กรกฏาคม
จัดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน สิงหาคม

หมายเหตุ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
น าแบบ ปอ.3 (ปี ง บประมาณที่ แ ล้ ว ) มาติ ด ตามผลการด าเนิ น งานว่ า ได้ ตุลาคม
ดาเนินการตามแผนปรับปรุงหรือไม่ ผลเป็นอยางไร แล้วสรุปลงแบบติดตาม ปอ.3

ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(5 องค์ประกอบ) สรุปลง ปอ.2
เมื่อดาเนินการตามข้างต้นแล้ว ให้นากิจกรรม/งาน ที่มีผลการดาเนินงานที่ยังไม่
ลดความเสี่ยง มาหามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงแล้ว กาหนดให้ผู้รับผิดชอบ
และระยะเวลาที่แล้วเสร็จ แล้วสรุปลงแบบ ปอ.3
นากิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปอ.3 มาสรุปเป็นความเรียงลงในแบบ ปอ.1
รายงานผลการประเมินผลฯ แบบ ปอ.1 / ปอ.2 /ปอ.3 และแบบติดตามแบบ
ปอ.3 ให้ ห น่ ว ยตรวจสอบภายในสรุ ป ผลการตรวจทานลงในแบบ ปส.
(สานักงาน)
เมื่อหน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นาแบบรายงาน
ดังกล่าวเสนอ ผอ.สพป. พิจารณาลงนาม(สานักงาน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งแบบ ปอ.1 ให้เลขา สพฐ. และผู้อานวยการ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 30 ธันวาคมของทุก

ตุลาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ให้โรงเรียนรายงานผลการประเมินผลฯ รอบ ๑๒ เดือนไปยังคณะกรรมการตรวจเงิน ธันวาคม
แผ่นดิน, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๑.ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
แบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ และแบบติดตาม ปย.๒
แบบ ปส, แบบ ปอ.๑ แบบปอ.๒. แบบ ปอ.๓ และแบบติดตาม ปอ.๓
ปัญหาและอุปสรรค
-แต่ละกลุ่มงาน, โรงเรียน ไม่เข้าใจกระบวนการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
-แต่ละกลุ่มงาน, โรงเรียน จัดส่งรายงานมาล่าช้า ทาให้การสรุปในภาพรวมของเขตฯ ล่าช้าไปด้วย

๖
๓.งานคุณภาพการให้บริการ
ขอบข่ายภารกิจ/งาน
การให้ความสาคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกับผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้มีความถูกต้อง ถูกใจ รวดเร็วและสร้างความพึงพอให้แก่ผู้มารับบริการได้
กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติ
๑.วิ เคราะห์ ภ ารกิ จ ของงาน ก าหนดกลุ่ ม ผู้ ม ารั บบริ การและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
๒.มีช่องทางรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนามาใช้ใน
การปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่างๆ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว
๓.พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ข้อชมเชย โดยมีการ
กาหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกาหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
๔.สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๕.ด าเนิ น การในการเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ก ารราชการ ผ่ า น
กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปฏิทิน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดาเนินการ
๑.วิเคราะห์ภารกิจของงาน กาหนดกลุ่มผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
๒.นาเสนอผู้บังคับบัญชา ให้ความเห็นชอบและลงนาม/มอบหมายงาน
๓.กาหนดช่องทางและเรียนรู้ความต้องการของผู้มารับบริการ เพื่อนามาปรับปรุงและ
เสนอรูปแบบ การบริการต่าง ๆ
๔.พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ข้อ
ชมเชย โดยมี การก าหนดผู้ รับ ผิด ชอบ วิเ คราะห์เ พื่อ ก าหนดวิธี การและปรั บ ปรุ ง
คุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
๕.สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มารับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
๖.ดาเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริการราชการ ผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน/ผู้มารับบริการ
 โดยการส ารวจความคิ ด เห็ น/ส ารวจความพึ ง พอใจ เป็ น การออกแบบ
สอบถามเพื่อสารวจความพึงพอใจ ได้ดาเนินการสารวจคงวามพึงพอใจ
ทุกปี เพื่อจะได้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่าง
ที่ ผู้ ม ารั บ บริ ก ารมี ต่ อ กลุ่ ม งานในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

ระยะเวลา
ดาเนินการ

3 วันทาการ

เอกสารอ้างอิง

ระเบียบฯ

2 วันทาการ
กาหนดหลาย ๆ ช่องทาง

3 วันทาการ

มีแ ผนปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพ
การให้บริการ

1 วันทาการ

ทะเบียนเครือข่าย

1 วันทาการ

นาข้อเสนอแนะต่างๆ ไป
ก า ห น ด เ ป็ น แ ผ น
ปรับปรุง/พัฒนางาน

๗
กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๑.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๒.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓
๓.กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
๔.หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
- แบบสารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปัญหาและอุปสรรค
-แบบสารวจความพึงพอใจที่สารวจไป อาจจะได้รับกลับคืนไม่ครบ 100% ไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมาย

๘
๔.มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอบข่ายภารกิจ/งาน
ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 3 สามารถบริ ห ารจั ด การงานได้ ต ามภารกิ จ ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้บริการมีความพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบตามแต่ละภารกิจของมาตรฐานสานักงานเขตฯ
กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติ
๑.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ทั้งอานาจหน้าที่ของกลุ่มงานในสานักงานเขตฯ
๒.สร้างทีมงาน กาหนดผู้รับผิดชอบ มอบงานแต่ละมาตรฐานให้ผู้รับผิดชอบ
๓.สื่อสาร ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานมีความรู้ ความเข้าใจและความสาคัญของมาตรฐานฯ
๔.คณะทางาน กาหนดเป้ าหมายและสิ่ งที่คาดหวังให้ สอดคล้ องกับบริบทของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
๕.คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
๖.ประเมินตนเองและจัดทารายงานประเมินตนเองและผลสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๗.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นาผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ สาหรับการปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
ปฏิทิน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๑.เจ้าหน้าที่/คณะทางาน ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานสานักงานเขตฯ
มีนาคม
1.ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการ
ติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
2.สร้างทีมงาม มอบหมายงานตามตัวชี้วัด
3.สื่อสารกับคณะทางานให้มีความรู้ ความเข้าใจทิศทางของสานักงานเขต
4.คณะทางานกาหนดเป้าหมาย/สิ่งที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบท สพป.ชม.3
๒.นาเสนอผู้บังคับบัญชา ให้ความเห็นชอบและลงนาม/มอบหมายงาน
มีนาคม
๓.เจ้าหน้าที่/คณะทางาน ขับเคลื่อนเป็นไปตามกาหนดเวลา พร้อมทั้งรายงาน เมษายน
ตามที่คณะกรรมการติดตามฯ ได้แจ้งให้รายงานพร้อมทั้งประเมินตามเอกสาร
๔.เจ้าหน้าที่/คณะทางานนาผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสานักงานเขตฯ เมษายน
เป็นข้อมูลย้อนกลับ ข้อมูลฐาน สรุปผลการดาเนินงาน รายงานผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

๙
กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๑.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๒.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓
๓.กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
๔.มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

ปัญหาและอุปสรรค
-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบตามมาตรฐานสานักงานเขตและตามตัวบ่งชี้บาง
รายยังไม่เห็นถึงความสาคัญในการรายงานข้อมูล
-มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน แต่ละตัวบ่งชี้ ทาให้ข้อมูลที่รายงานแต่ละ
ครั้งมีความคลาดเคลื่อน

๑๐
๕.งานสวัสดิการ สวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอบข่ายภารกิจ/งาน
ครอบคลุมถึงการดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามกรณี
ในเบื้องต้นไม่ขัดต่อระเบียบสานักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการพ.ศ. 2547
กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติ
๑ศึกษาระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพต่าง ๆ ที่เหมาะสม
๒.วางแผนการดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ
๓.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการในแต่ละโครงการ
๔.ประสานการดาเนินการกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๕.ดาเนินการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
๖.ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ ไม่
ขัดต่อระเบียบสานักงานายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
๗.สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงานตามรายละเอียดที่กาหนด
ปฏิทิน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

๑.ศึกษาระเบี ยบ/แนวทางในการปฏิบัติ การจั ดสวัส ดิ การและสวั สดิ ภาพใน ๑ วัน
ประเภทต่าง ๆ งานสวัดิการฯที่กลุ่มอานวยการได้ดาเนินการทุกเดือน คือ
 กองทุนการประถม สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ ให้กู้รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท
-เป็นสวัสดิการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๓ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
-ให้กู้รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท ส่งคืนภายใน ๑ ปี
-คิดดอกเบี้ยประมาณร้อยละ ๖ ต่อปี
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
-เป็ น สวั ส ดิ การของกระทรวงศึก ษาธิ การ ที่ ให้ ข้า ราชการกู้ รายละ
๓๐๐,๐๐๐ บาท/ปี 2560
-ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการชัดเจน จะต้องปฏิบัติตามประกาศนั้น
-ปฏิทินกาหนดไว้ชัดเจน ต้องเป็นไปตามช่วงระยะเวลา
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
-เป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการในสังกัด เป็นการให้กู้ดอกเบี้ยต่า
-ผู้ยื่นกู้จะต้องยื่นขอหนังสือรับรองสิทธิฯ ที่หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนาไปยื่น
เสนอต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชาระ
-เป็นการให้กู้เพื่อที่อยู่อาศัย มีระยะเวลานาน ๒๐-๓๐ ปี
-หากได้รับอนุมัติจากธนาคารฯ แล้ว ทางธนาคารจะแจ้งรายการหัก
แต่ละเดือนให้ต้นสังกัดได้ทราบ เพื่อทารายการหัก ณ ที่จ่าย
 สินเชื่อของธนาคากรุงไทย
-ผู้กู้จะต้องยื่นขอหนังสือรับรองสิทธิ ที่หน่วยงานต้นสังกัด
-ได้รับหนังสือรับรองสิทธิแล้ว นาไปยื่นต่อธนาคารกรุงไทย
-หากได้รับอนุมัติเงินกู้แล้ว ทางธนาคารจะส่งรายละเอียกการหักแต่ละ
เดือนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย
๒ วางแผนการดาเนินงาน
 เอกสาร/แบบคายื่นขอกู้สวัสดิการต่าง ๆ สามารถดาวโหล์ดได้ในหน้า
เวปไซต์ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

หมายเหตุ

๑๑
 การขอรับหนังสือรับรองสิทธิ สามารถรอรับได้เลย หากผู้มีอานาจ ลง
นามอยู่ประจาการ
 เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบจะต้ อ งประเมิ น ความเสี่ ย งขั้น ต้ น ของผู้ ยื่ น กู้
สวัสดิการต่าง ๆ ว่ามีเงินเดือนเหลือหัก ณ ที่จ่ายจะเพียงพอที่จะหักให้
เจ้าหนี้หรือไม่
 หลังจากประเมินความเสี่ยงขั้นต้นแล้ว นาเสนอให้ผู้อานวยการกลุ่ม
งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ลงนาม / และนาเสนอต่อหัวหน้า
ส่วนราชการได้ลงนามต่อไป
 ทุ ก วั น ที่ 5 ของเดื อ น รายการหั ก สวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบจะต้องทาให้เสร็จ เพื่อส่งให้กลุ่มงานบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ เพื่อหักเงิน ณ ที่จ่าย ส่งให้เจ้าหนี้
๓.เสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ/หากเห็นชอบให้ดาเนินการขั้นตอนต่อไป
๕.ดาเนินการตามที่ได้วางแผนไว้
๖.ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพื่อรักษาประโยชน์ของคนในสังกัด
๗.สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน

ได้ทุกเวลา
5 นาที
1 สัปดาห์

๑ วัน
ตามปฏิทินแต่ละโครงการ
ตามปฏิทินแต่ละโครงการ
ตามปฏิทินแต่ละโครงการ

กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบสานักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
-ระเบียบหรือแนวทางการดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการในแต่ละเรื่องแต่ละโครงการ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
-แบบคาขอรับการบริการตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
ปัญหาและอุปสรรค
-ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้ศึกษาข้อมูลของแต่ละโครงการให้ชัดเจน อาจจะส่งผลต่อ
สิทธิประโยชน์ของตนเองได้
-การออกหนังสือรับรองหักเงิน ณ ที่จ่าย บางครั้งเงินเดือนคงเหลือเป็นปัจจัยสาคัญในการยื่นกู้
สวัสดิการ

๖.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
๖.๑..งานประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๑๒
ขอบข่ายภารกิจ/งาน
รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการ
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่สาคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สามารถบริหารจัดการการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปี ตัวชี้วัดผ่าน องค์ประกอบทั้ง 5 ตัว(Function
base/Agenda base/area base/Innovation base /Potential base) เป็นตามเป้าหมาย เป็นส่วนราชการ
ที่อยู่ในระดับมาตรฐาน รวมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละการประเมินส่วนราชการ
กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติ
๑.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการประเมินส่ วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผล
๒.สร้างทีมงาน กาหนดผู้รับผิดชอบ มอบงานแต่ละองค์ประกอบให้ผู้รับผิดชอบ
๓.สื่อสาร ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบให้มีความรู้ ความเข้าใจและความสาคัญของงาน
๔.คณะทางาน กาหนดเป้ าหมายและสิ่ งที่คาดหวังให้ สอดคล้ องกับบริบทของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
๕.คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
๖.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย แต่ละองค์ประกอบในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุง
ประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ ส าหรับการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารจัดการแต่ละองค์ประกอบต่อไป
ปฏิทิน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดาเนินการ

ระยะเวลา

๑.เจ้าหน้าที่/คณะทางาน ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานสานักงานเขตฯ
มีนาคม
1.ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการแต่ละองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ กรอบ
การติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
2.สร้างทีมงาม มอบหมายงาน
3.สื่อสารกับคณะทางานให้มีความรู้ ความเข้าใจทิศทางของสานักงานเขต
4.คณะทางานกาหนดเป้าหมาย/สิ่งที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบท สพป.ชม.3
๒.นาเสนอผู้บังคับบัญชา ให้ความเห็นชอบและลงนาม/มอบหมายงาน
ช่วงเวลากาหนด
๓.เจ้าหน้าที่/คณะทางาน ขับเคลื่อนเป็นไปตามกาหนดเวลา รายงานข้อมูลตาม ช่องเวลาที่กาหนด
ช่วงเวลาที่กาหนดไว้
๔.เจ้าหน้าที่/คณะทางานนาผลการประเมิน ตัวชี้วัด ว่าผ่าน/ไม่ผ่าน องค์ประกอบ 5 กันยายน
องค์ประกอบว่าต่ากว่าเป้าหมาย/เป็นไปตามเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมาย หรือว่าส่วน
ราชการของเราอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง/ ระดับมาตรฐาน หรืออยู่ในระดับคุณภาพ
น าไปเป็ น ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ข้ อ มู ล ฐาน สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน รายงานผลการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

๑๓
กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๑.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5) พ.ศ.2545)
๒.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา 9(3)
๓.คาสั่งคณะรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินมีผลบังคับใช้ ณ 1 กุมภาพันธ์ 2559
๔.มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือน
๕.คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ในคราวประชุมครัง้ ที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2559

ปัญหาและอุปสรรค
-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบในเรื่องมาตรฐการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตามตัวบ่งชี้บางรายยังไม่เห็นถึงความสาคัญในการรายงานข้อมูล
-มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน แต่ละตัวบ่งชี้ ทาให้ข้อมูลที่รายงานแต่ละ
ครั้งมีความคลาดเคลื่อน
-เป็นเรื่องใหม่ ทาให้ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูลยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ยังไม่
ท่องแท้

๖.๒.งานจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ขอบข่ายภารกิจ/งาน
ในแต่ละปีงบประมาณ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะแจ้งอนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ ปีละ 2 ครั้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มี
หน้าที่ประสานแจ้งโรงเรียนในสังกัด/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความประสงค์และสนใจโครงการดังกล่าว
ปฏิบัติงานหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติ
๑.เมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ดาเนินงานตามนโยบาย/โครงการต่างๆ เสนอหนังสือแก่ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับขั้น
๒.แจ้งประชาสัมพันธ์หน่วยงาน/โรงเรียน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบและได้ดาเนินงานตามโครงการ
๓.รวบรวมพร้อมตรวจสอบคาขอกู้
๔.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนหมุนเวียนของส่วนราชการ
๕.ส่งรายชื่อและคุณสมบัติให้ ธกส.จังหวัดพิจารณาความเสี่ยง
๖.จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนหมุนเวียน
๗.จัดทาทะเบียนข้อมูลผู้มีสิทธิในการกู้ยืมเงินกองทุนฯ
๗.รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการให้ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา

๑๔
ปฏิทิน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดาเนินการ

๑.เมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ดาเนินงานตามนโยบาย/โครงการต่างๆ เสนอหนังสือ
แก่ผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
๒.ประชาสัมพันธ์ / กาหนดเวลายื่นกู้ /รวบรวมคาขอกู้ / ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
๓.ส่งสาเนาคาขอกู้ ทป.1 ให้ ธกส.จังหวัด เพื่อประเมินวิเคราะห์สภานภาพทาง
การเงิน
๔.จัดประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาจัดสรรฯตามหลักเกณฑ์
๕.ส่ ง เอกสาร ตามข้ อ ปฏิบั ติ ก ารด าเนิ น งานของเงิ น กองทุ น ฯให้ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
๖.ส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสอบ/หากพิจ ารณาอนุมัติ แล้ ว
จะแจ้งให้ ธกส./ส่วนราชการ/สานักงานเขตพื้นที่ ทราบต่อไป
๗.แจ้งให้ผู้ได้รับอนุมัติทราบ/พร้อมไปทาสัญญา ณ ธกส.ใกล้บ้านของข้าราชการ
ครูรายนั้น

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หมายเหตุ

1 วัน
1 อาทิตย์
1 อาทิตย์
1 วัน
3 วันทาการ
3 วันทาการ
3 วันทาการ

กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบสานักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
-ระเบียบหรือแนวทางการดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการในแต่ละเรื่องแต่ละโครงการ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
-แบบคาขอรับการบริการตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
-ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ..........
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
-แบบคาขอรับการบริการตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ (แบบ ทป.1)
ปัญหาและอุปสรรค
-ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้ศึกษาข้อมูลของแต่ละโครงการให้ชัดเจน อาจจะส่งผลต่อ
สิทธิประโยชน์ของตนเองได้
-ให้กู้รายละ 200,000 บาท จานวนเงินให้กู้มีจานวนน้อยไป
-จากการที่คณะอนุกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เสนอแนะว่า ให้กู้รายละ 200,000
บาทน้อยเกินไปสาหรับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทาให้ในปี 2560 ทางสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้พิจารณาให้กู้รายละ 300,000 บาท
-หนั ง สื อ สั่ ง การให้ ด าเนิ น งานตามนโยบาย/โครงการ สั่ ง ให้ ด าเนิ น งานกระชั้ น ชิ ด เกิ น ไป ท าให้
ดาเนินการไม่ทันตามที่กาหนด
-คุณสมบัติของผู้ค้าประกัน อาจจะส่งผลให้หาคนค้าประกันยาก สร้างปัญหาให้แก่ผู้กู้

๑๕
๖.๓.งานไปศึกษาดูงาน/งานพัฒนาองค์การ
ขอบข่ายภารกิจ/งาน
ประสานงาน การศึกษาดูงานของเขตพื้นที่การศึกษา
กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติ
๑.เมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ประสานจ้างผู้รับจ้าง/ที่พัก/อาหาร พร้อมทั้งเสนอหนังสือแก่
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
๒.ทาหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่จะเข้าไปศึกษาดูงาน / พัฒนาองค์กร พร้อมทั้งโทรศัพท์
ประสานงานกับหน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงาน
๓.ศึกษาสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงาน เพื่อจะสามารถวางแผนในการดาเนินงานได้
ปฏิทิน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดาเนินการ

๑.เมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง/กิจกรรมที่จะต้อง
ดาเนินการ เสนอแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับขั้น
๒ ทาหนังสือขออนุญาตไปยังหน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงาน
๒.โทรศัพท์ประสานงานกับหน่วยงานที่จะเข้าไปศึกษาดูงาน
๓.ศึกษาข้อมูลหน่วยงานที่จะเข้าไปศึกษาดูงาน เพื่อวางแผนในการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หมายเหตุ

๑ วัน
๑ วัน
๕ นาที
๓๐ นาที-๓ชั่วโมง

กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาและอุปสรรค
-บุคคลกรผู้ร่วมกิจกรรมไปศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น และไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
-คณะไปศึกษาดูงาน บางครั้งไม่สามารถบริหารเวลาให้เป็นไปตามกาหนดเวลาได้

ตามกาหนดการ

